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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Вид  роботи 
Підсумковий 
результат 

Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 
Участь у засіданнях вченої ради 
університету 

за планом 
ради 

Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 
  

2 
Участь у роботі методичної ради 
факультету 

за планом 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 
  

3 Участь у засіданнях кафедри щотижня  
на протязі 
навчального 

року   

4 Виконання обов'язків зав.кафедри   
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року   

5 

Участь у виховній роботі в 
студентсько му колективі, виконання 
обов'язків куратора (наставника) 
академічної групи  
 

  
викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 
  

6 Робота в методичній раді факультету за планом Горик Олексій 
на протязі 
навчального 

року   

7 
Виконання обовязків  відповідального за 
виховну роботу на кафедрі 

  Овсієнко Юлія 
на протязі 
навчального 

року   

8 
Виконання обов'язків заступника декана 
інженерно-технологічного факультету по 
виховній роботі 

  Овсієнко Юлія 
на протязі 
навчального 

року 
  

9 

Організація висвітлення результатів 
діяльності кафедри на інформаційних 
стендах і в мережі Інтернет. 

Оновлення інформації Інтернет сторінки 
кафедри ЗТД: склад кафедри, персональні 
сторінки викладачів., інформації про 
наукову, організаційну, методичну 
роботи.  

  
Ковальчук 
Станіслав 

на протязі 
навчального 

року 

  

10 

Робота з активом академічних груп, 
індивідуальна виховна робота зі 
студентами груп, студентами, які 
проживають у гуртожитках. 

 куратори 
на протязі 
навчального 

року 

 

11 
Підготовка та проведення методичних, 
науково-методичних семінарів і 
конференцій. 

 
викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 
 



12 
Проведення організаційно-виховної 
роботи кураторами у групах 

за планом куратори 
на протязі 
навчального 

року   

13 

Виконання обовязків відповідального 
за  – спортивну роботу, ДНД. 
Забезпечення участі здобовучів вищої 
освіти у роботі ДНД. 

   

  

14 
Участь в організації і проведенні 
позанавчальнх культурно-спортивних 
заходах університету 

  
Брикун 
Олександр 

на протязі 
навчального 

року 
  

15 

Керівництво студентським науковим 
гуртком, проблемною групою                 
Участь в профорієнтаційній роботі та   
довузівській підготовці молоді 

  куратори груп 
на протязі 
навчального 

року 
  

16 

Розповсюдження інформації щодо 
підготовчих курсів при університеті, 
правил набору на заочну форму 
навчання, правил набору на денну 
форму навчання на наступний  
навчальний рік та інформаційних 
матеріалів про університет.    

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року 

  

17 Складання індивідуального плану роботи 
викладача та звіту за виконану роботу   

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року   

18 
Чергування в гуртожитку  за  графіком 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року   

19 
Чергування по ДНД  за графіком 

викладачі 
кафедри 

на протязі 
навчального 

року   

20 Участь у підготовці та проведенні 
студентських і учнівських олімпіад         

на протязі 
навчального 

року   

21 

Участь у комісії для визначення 
стипендіатів стипендії імені Героя 
Небесної Сотні, Героя України Ігоря 
Сердюка для учнів, студентів і 
молодих учених Полтавщини (рада 
молодих вчених України); 

 Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 

 

22 

Голова комісії для визначення 
стипендіатів стипендії молодих 
учених Полтави Полтавської міської 
ради (рада молодих вчених України). 

 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 
 

 

Член предметної комісії на вступних 
іспитах з математики і фізики, участь 
у роботі предметних комісій та 
перевірка екзаменаційних робіт. 
 

 

Флегантов 
Леонід, 
Антонець 
Анатолій 

на протязі 
навчального 

року 

 

23 
Член експертної групи для проведення 
оцінювання ефективності діяльності 
закладів вищої освіти в частині 

 
Горик 
Олексій 

 

на протязі 
навчального 

року  



провадження ними наукової (науково-
технічної) діяльності за науковим 
напрямом «Технічні науки». Наказ 
МОН України №1111 від 07.09. 2020. 
 

24 

Член редакційної колегії Полтавського 
державного аграрного університету: 
Науково-виробничий, фаховий журнал 
– член редколегії з галузі «Технічні 
науки» (Полтава); 

 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 

 

25 

Член редакційної колегії Вісник 
Одеської державного університету 
будівництва та архітектури: збірник 
наукових праць – (Одеса).  

 

 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 

 

26 

Член редакційної колегії 
Технологический аудит и резервы 
производства: Международный 
научный журнал – член редакційної 
колегії з галузі «Машинознавство» 
(Харків); 

 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 

 

27 

Член редакційної колегії Механіка та 
математичні методи: науковий журнал 
– (Одеса, ОДАБА). 

 

 
Горик 
Олексій 

на протязі 
навчального 

року 
 

28 

Член редакційної колегії Науковий 
вісник Івано-Франківського 
національного технічного 
університету нафти і газу (м. Івано-
Франківськ) 

 
Ковальчук 
Станіслав 

на протязі 
навчального 

року 

 

29 

Член редакційної колегії Вісник 
Полтавського державного аграрного 
університету: Науково-виробничий, 
фаховий журнал – член редколегії з 
галузі «Технічні науки» (Полтава) 

 
Ковальчук 
Станіслав 

на протязі 
навчального 

року 

 
 

 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 
з/п 

Форма підвищення професійного рівня 
Прізвище та 
ініціали 

працівника 

Строк 
виконання  

Відмітка про 
виконання 

1 
Підвищення кваліфікації в Національному 

університеті біоресурсів і 
природокористування України 

Горик О.В. 
Вересень-

жовтень 2021 
р. 

 

2 
Підвищення кваліфікації в Національному 

університеті біоресурсів і 
природокористування України 

Брикун О. М. 
Вересень-

жовтень 2021 
р. 

 

 


